Aan de bewoner/gebruiker van dit pand

Datum:
Betreft:

16 mei 2019
Uitnodiging inloopuur voor de start van de werkzaamheden aan de
Raadhuisstraat en Braakstraat.

Beste meneer, mevrouw,
Samen staan we aan het begin van de realisatiefase van één van de grootste projecten ooit in Losser:
de herinrichting van het centrum van Losser. De basis voor dit project alsook de uitgangspunten voor
het ontwerp zijn te lezen in het Parapluplan Centrum Losser. Het doel van de projecten is dat het
prachtige dorp Losser haar aantrekkingskracht, identiteit en toekomstbestendigheid van het
dorpscentrum verder versterkt. Wellicht heeft u hier al het een en ander over gehoord.
Op dit moment is het definitieve ontwerp van de eerste fase bijna gereed. Ook de mensen, materialen
en machines die nodig zijn om het werk uit te voeren staan in de startblokken. Dinsdag 11 juni 2019 is
de geplande datum waarop daadwerkelijk de eerste schop in de grond gaat. We beginnen dan met de
Raadhuisstraat en de Braakstraat. Hoog tijd dus om u als ondernemers en bewoners van deze straten
te informeren over wat u kunt verwachten.
Wij informeren u graag over wat de werkzaamheden aan de Raadhuisstraat en Braakstraat voor u
betekenen. Denk hierbij aan wat we precies gaan doen, waarom dit nodig is, hoe de planning eruitziet
en hoe lang het duurt en tenslotte hoe u altijd bereikbaar blijft. Daarom nodigen wij u uit voor een
inloopuur op 27 mei 2019 van 17.30 – 18.30 uur. U kunt dan binnenlopen wanneer het u schikt.
Datum: Maandag 27 mei 2019
Locatie: Projectbureau Centrumplan Losser, Kerkstraat 4
Inloop: Tussen 17.30 – 18.30 uur
Wij hopen u op 27 mei aanstaande te mogen ontvangen en u meer te vertellen over de eerste fase.
Heeft u voor die tijd al vragen of vragen over deze brief? Neem dan alstublieft contact op met onze
omgevingsmanager Evelien Starreveld. Zij is te bereiken via e.starreveld@duravermeer.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het bouwteam

